
EGYÜTTMŰKÖDÉS A RÁBA FUTÓMŰ KFT. ÉS 
A MOL-LUB KFT. KÖZÖTT

KENÉSTECHNIKAI ÉRDEKESSÉGEK

Érdemel-e szalagcímet két vállalat közötti együttműködés? 
A válasz egyértelmű: nem. Minden gazdaság alapja az együttműködés, amelynek nagyon jelen-
tős szelete a vállalatok közötti kooperáció. A történelem azonban néha rácáfol ezekre a megál-
lapításokra. Magyarország két nagy vállalatcsoportja, a Rába és a MOL csoport között már több 
mint egy évtizede nem volt érdemi kapcsolat. Ez a kedvezőtlen állapot látszik megtörni napjaink-
ban, miután a két vállalatcsoport illetékes vezetői – gondos előkészítést követően – az együttmű-
ködés mellett törtek lándzsát.

Bővebben...

Minden együttműködés akkor lehet eredményes, ha a partnerek 
céljai részben közösek, részben kiegészítik és erősítik egymást. Egy 
beszállító számára ez a következőket jelenti:
 Rendelkeznie kell azokkal a képességekkel, amelyek elengedhe-

tetlenek az eredményes együttműködéshez. Egy ipari szolgáltató 
vállalat esetében a képességeket a magas műszaki színvonalat 
képviselő termékválaszték, a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
korszerű technikai eszközök és lehetőségek, valamint a képzett és 
tapasztalatokkal rendelkező szakember gárda jelenti. A képessé-
gek felsorolt elemeinek az együttműködés minden pillanatában 
bizonyítaniuk kell alkalmasságukat.

 A beszállítónak olyan szemléletmóddal kell rendelkeznie, amely 
biztosítja a partnerek közös, és egymást kiegészítő céljainak eléré-
sét. A szemléletmód kialakítása és érvényesítése a beszállító válla-
lat vezetőinek feladata.

A MOL-LUB Kft. 2009. elején úgy értékelte, hogy rendelkezik az imént 
felsorolt adottságokkal, és egy közös projekt indításának keretében 
együttműködést ajánlott fel a Rába Futómű Kft. számára.

Az együttműködés elindításának fontos előzménye volt a MOL 
márkanevű fémmegmunkálási segédanyagok választékának teljes 
megújítása, amely a 2007-2009. években zajlott le. Eredményeként a 
MOL-LUB Kft. ma a vízzel elegyített forgácsolási segédanyagok terén 
a világ élvonalába tartozó termékválasztékkal rendelkezik, amelyet 
nemzetközi együttműködés keretében fejlesztett ki.

A Rába Futómű Kft-vel közösen indított projekt egy korszerű gé-
pekből álló referencia gyártósziget üzemeltetését jelenti. A Rába 
Futómű Kft. folyamatosan termel a gépekkel, amelyeket a MOL-LUB 
Kft. zökkenőmentesen ellát minden szükséges kenőanyaggal és 
fémmegmunkálási segédanyaggal. Az iparban elterjedt, és a Rába 
Futóműgyárban is évtizedes múltra visszatekintő Fluid-Management 
típusú ellátáshoz képest ez a projekt a gépek teljesítőképességének 
biztosításában és a megtakarítások ösztönzésében is előre tekint.

A projektet természetesen gondos előkészítés előzte meg.
Ennek során a MOL-LUB Kft. vezetői a következőkről biztosították le-
endő partnerüket:

 A MOL-LUB Kft. termékpalettája világszínvonalú, alkalmas speciá-
lis igények kielégítésére is.

 Műszaki szolgáltatásait az elmúlt években intenzíven fejlesztette, 
ennek eredményeként versenytársait messze meghaladó képes-
ségekre tett szert. Továbbfejlesztett szolgáltatásait eredményesen 
tesztelte a régió nagy acélműveiben.

 Szakembergárdája képzett és tapasztalt, műszaki szolgáltató mér-
nökei valamennyien szakirányú posztgraduális képzésben része-
sültek.

 Szolgáltatásainak technikai háttere versenytársai körében egye-
dülálló, egyaránt rendelkezik olajdiagnosztikai laboratóriummal, 
és a fémmegmunkálási segédanyag- valamint kenőanyag-töltetek 
helyszíni kezelésére szolgáló eszközökkel.

 Korábbi partnereinél számos költségcsökkentő projektet indított. 
A kitűzött célokat szerződésekben rögzítette, és hiánytalanul tel-
jesítette.

 Szolgáltatásaival nem csupán a kenőanyagokhoz közvetlenül 
kapcsolódó költségeket képes csökkenteni, pl. a felhasznált ke-
nőanyagok racionalizálásával, élettartamuk növelésével, hanem 
hozzájárul a gépek üzembiztonságának növekedéséhez, és kar-
bantartási költségeinek csökkentéséhez is.

 A fajlagos termelési költségek csökkentése mellett biztosítja a 
gyártott termékek jó minőségét, és a szerszámok hosszú élettar-
tamát.

 Különös figyelmet fordít a munkaegészségügyi kérdésekre, amit 
részben termékeinek kedvező tulajdonságaival, részben a felhasz-
nálásukhoz nyújtott folyamatos támogatással valósít meg.

A MOL-LUB Kft. érvei meggyőzték a Rába Futómű Kft. vezetőit. Ennek 
eredményeként indult el az együttműködés, amely a Rába Futómű 
Kft. számára egy újabb stratégiai kooperáció tesztelésének lehető-
ségét is biztosította. 

Az eddigi eredmények előrevetítik azt a lehetőséget, hogy a Rába 
csoport és a MOL csoport ismét közelebb kerüljön egymáshoz. Bebi-
zonyosodott, hogy a hazai gyártású termékek nem csak a mezőgaz-
daságban és az élelmiszeriparban érdemelnek megkülönböztetett 
figyelmet.


